
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zakup i montaż central wentylacyjnych o wydajności 10 000 m3/h w WSA w Gorzowie Wlkp.
ADRES INWESTYCJI   :     66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dąbrowskiego 13
INWESTOR   :     Wojewódzki SĄD ADMINISTRACYJNY
ADRES INWESTORA   :     ul. Dąbrowskiego 13 66 - 400 Gorzów Wlkp.
BRANŻA   :     SANITARNA - WENTYLACJA MECHANICZNA

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  VAT [V] .................................................................. 23.00 % Σ(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data i podpis oferenta lub osoby upoważnionej

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Opis centrali do kosztorysu
Centrala wentylacyjna o wyd. 10 000 m3/h z odzyskiem ciepła i wilgoci w klasie energetycznej "A", kompletna z automatyką i wszystkimi
urządzeniami ( komora mieszania, wymiennik obrotowy higroskopijny o podwyższonej wydajności, nagrzewnica wodna wstępna i wtórna,
chłodnica wodna, nawilżacz  adiabatyczny, silniki wentylatorów stałoprądowe z płynną regulacją obrotów typu EC komutowane elektro-
nicznie, przepustnice, filtry powietrza, tłumiki ).
 
Opisy zakresu robot
Przedmiar robot powinien by. odczytywany w powiązaniu z umową, Projektem
Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacj. Techniczn.
Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot nie mogą być traktowane jako
ostatecznie definiujące wymagania dla danych robot. Nawet, jeżeli w przedmiarze
tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujete w danej pozycji muszą być
wykonane wg: ST i obowiązujących przepisow technicznych; rysunkow i wykazow
zawartych w PB-W; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiającego lub jego
przedstawiciela (IN). Je.eli w opisie przedmiaru nie uwzgl.dniono pewnych faz
operacyjnych zwi.zanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych powinny
by. przez wykonawc. uwzgl.dnione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.
Je.eli w przedmiarze nie uwzgl.dniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach,
niezb.dnych w zgodzie z wiedz. techniczn. i sztuk. budowlan., to koszty tych robot
powinny być przez wykonawc. uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących
pozycjach przedmiaru.
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KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana central wentylacyjnych
1 KNR 2-17 0101-

07
analogia

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział
kształtek do 35 %

m2 38.23 0.00 0.00

2
kalk. własna

Demontaż centrali wentylacyjnej kpl. 2 0.00 0.00

3 KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr. 40-50 mm

m 14 0.00 0.00

4 KNR-W 4-02
0423-03

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzo-
wego o śr. 40-50 mm

szt. 6 0.00 0.00

5 KNR-W 4-02
0423-03
analogia

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 75 mm szt. 3 0.00 0.00

6 KNR-W 4-02
0121-05

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 75 mm o połą-
czeniach zgrzewanych

m 14 0.00 0.00

7 KNR-W 4-02
0423-03
analogia

Demontaż pompy kpl. 2 0.00 0.00

8 KNNR 4 0202-
02

Pocięcie na mniejsze elementy, zniesienie i wywiezienie
zdemontowanej centrali wentylacyjnej i przewodów wen-
tylacyjnych izolowanych - KOMPLET Z WSZYSTKIMI
URZĄDZENIAMI

kpl. 1 0.00 0.00

9 KNR 2-17 0322-
02

Centrala wentylacyjna o wyd. 10 000 m3/h z odzyskiem
ciepła i wilgoci w klasie energetycznej "A", kompletna z
automatyką i wszystkimi urządzeniami ( komora miesza-
nia, wymiennik obrotowy higroskopijny o podwyższonej
wydajności, nagrzewnica wodna wstępna i wtórna,
chłodnica wodna, nawilżacz  adiabatyczny, silniki wenty-
latorów stałoprądowe z płynną regulacją obrotów typu
EC komutowane elektronicznie, przepustnice, filtry po-
wietrza, tłumiki ).

szt. 2 0.00 0.00

10 KNR 2-17 0154-
06

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do
5000 mm

szt. 4 0.00 0.00

11 KNR 2-17 0101-
07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 35
%

m2 36 0.00 0.00

12
kalk. własna

Montaż układów zasilania, powrotu i podmieszania dla
central wentylacyjnych ciepła technologicznego

kpl 4 0.00 0.00

13
kalk. własna

Montaż układów zasilania, powrotu i podmieszania dla
central wentylacyjnych wody lodowej

kpl. 2 0.00 0.00

14 KNR 4-01 0707-
04

Uruchomienie, regulacja i pomiary skuteczności instala-
cji wentylacji mechanicznej

kpl. 2 0.00 0.00

15 KNR 2-15 0122-
01

Zmięczczacz do wody kompaktowy o przepływie wody
0,3  - 1,0 m3/h

szt. 2 0.00 0.00

16 KNNR 4 0208-
07

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych

m 20 0.00 0.00

17 KNNR 4 0132-
01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 16 mm

szt. 4 0.00 0.00

18 KNNR 4 0521-
01
analogia

Filtr sznurkowy o śr. nominalnej 15 mm szt. 2 0.00 0.00

19 KNNR 4 0112-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o śr. ze-
wnętrznej 16x2 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 20 0.00 0.00

20 KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 20 0.00 0.00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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